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PADOMES LĒMUMS

(... gada ...)

par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā 

noslēgtu protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam

starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, 

un Albānijas Republiku, no otras puses, 

lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas 

pievienošanos Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu saistībā ar 218. panta 

6. punkta a) apakšpunkta i) punktu un 218. panta 8. punkta otro daļu,

ņemot vērā Aktu par Horvātijas pievienošanos un jo īpaši tā 6. panta 2. punkta otro daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu1*,

                                               

1 OV C […], […], […]. lpp.
* OV: lūgums aizpildīt zemsvītras piezīmi.
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tā kā:

(1) Saskaņā ar Padomes Lēmumu …/2013/ES1*, Protokols Stabilizācijas un asociācijas 

nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas 

Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas 

Savienībai ("protokols") ir parakstīts, ņemot vērā tā noslēgšanu.

(2) Protokola noslēgšanai ir paredzēta atsevišķa procedūra attiecībā uz jautājumiem, kas ir 

Eiropas Atomenerģijas kopienas kompetencē.

(3) Protokols būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU. 

                                               

1 OV L […], […], […]. lpp
* OV: lūgums ievietot numuru lēmumam, kas atrodams dokumentā st 14781/13 un aizpildīt 

zemsvītras piezīmi.



14783/13 DPA/eca 3

DG C 2 LIMITE LV

1. pants

Ar šo Savienības un tās dalībvalstu vārdā tiek apstiprināts Protokols Stabilizācijas un asociācijas 

nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, 

no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai*.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas 

Savienības un tās dalībvalstu vārdā deponēt apstiprinājuma instrumentu, kurš paredzēts protokola 

9. panta 2. punktā.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

...,

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

                                               

* Protokola teksts ir publicēts kopā ar lēmumu par tā parakstīšanu.


